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Nova repetidora



Concurso 2 de Julho

Caros amigos
A Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, publicou em 02/06/2022
uma nova Consulta Pública, de número 41, que versa sobre a consolidação
dos diversos serviços de telecomunicações numa única resolução. Dentre os
serviços afetados, está o de Radioamador. A proposta ficará disponível para
contribuições da sociedade por 60 dias e terá uma audiência pública para permitir a participação online dos interessados. Após o final deste prazo as propostas da sociedade seguem para apreciação pelo Conselho Diretor e posterior publicação final, no momento sem prazo para acontecer. Vejam mais adiante a proposta da ANATEL, o trabalho da LABRE e pontos polêmicos.
A matéria é de suma importância pois pretende mexer drasticamente em muita coisa das leis e normas que regulam o radioamadorismo.
Trazemos também, matéria sobre a repetidora PY6SK em Conceição da Feira,
Serra do Putuma. A interligação dessa repetidora que opera em modo C4FM
com a rede Brandmeister em DMR foi alvo de citação elogiosa por parte do
site https://www.ham-dmr.com.br/, coroando o trabalho da equipe baiana.
Este é apenas o início de um projeto que pretende ampliar o acesso à rede
DMR por todo o estado da Bahia através de links, melhorias nas repetidoras
existentes e criação de novas repetidoras.
Mais uma vez ressaltamos a necessidade de trazermos mais associados para a
LABRE BAHIA para que possamos realizar esse e outros projetos tendo em
vista os custos com tecnologia, deslocamentos, licenciamentos, etc.
Colabore associando-se. Venha fazer parte da família da LABRE Bahia.
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CONSELHO DA LABRE-BAHIA
Presidente: Marcone Cerqueira – PY6MV
PALAVRA DO CONSELHO
Não recebemos nenhum informe do Conselho
73 de PY6MV
Marcone Cerqueira
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DIRETORIA FINANCEIRA
Fernando Pacheco – PU6JPT
Lembramos a todos os associados que já estão disponíveis os boletos para o pagamento das mensalidades em nosso aplicativo SINACH que pode ser acessado em https://sinach.labre-ba.org.br/.
A mensalidade que você paga à LABRE BA, é utilizada para a manutenção da nossa sede e para as despesas administrativas.
Temos custos fixos como IPTU, Imposto de Renda, água, energia elétrica, contador, advogado, FISTEL, contribuição obrigatória à LABRE NACIONAL e à IARU, e outras mais.
A nossa ÚNICA fonte de receita é a mensalidade/anuidade que você paga.
Valores mensalidades
Radioamador da Capital BA
Radioamador do Interior BA
Radioamador de outro estado
Radio Cidadão
Radio Cidadão de outro estado
Aspirante e escoteiros BA
Aspirante e escoteiros de outro estado
O valor da Anuidade atual é

R$ 35,00
R$ 25,00
R$ 45,00
R$ 20,00
R$ 25,00
R$ 10,00
R$ 15,00
R$ 420,00

Ou seja, com apenas R$ 35,00 por mês você estará garantindo a representatividade de nossa atividade no
Brasil.

Associe-se!
Pague em dia!
Ajude a manter a nossa entidade representativa, a nossa LABRE Bahia!
Acesse seu boleto clicando em https://sinach.labre-ba.org.br/

Se você ainda não se cadastrou no SINACH entre em contato diretamente através do email
presidencia@labre-ba.org.br
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BALANCETE LABRE BAHIA
Mês: Janeiro de 2022
Descrição

Débito

Crédito

Saldo do mês anterior
eembolso despesas para gestão anterior

R$

583,59

Sub totais

R$

583,59

Saldo
R$

747,51

R$

163,92

R$

1.986,19

Mês: Fevereiro de 2022
Descrição
Mensalidades/anuidades recebidas
Pagamentos diversos

R$

182,73

Sub totais

R$

182,73

R$

2.168,92

R$

2.168,92

Mês: Março de 2022
Descrição

Débito

Crédito

Mensalidades/anuidades recebidas
Pagamentos diversos

R$

1.010,68

Pagamento de trimeste da Labre Nacional

R$

315,00

Pagamento de Fistel das Repetidoras

R$

44,25

Pagamento de Fomento da Repetidoras

R$

6,72

Sub totais

R$

1.376,65

R$

578,50

R$

578,50

Saldo

R$

1.188,04

Mês: Abril de 2022
Descrição

Débito

Crédito

Mensalidades/anuidades recebidas
Pagamento de Taxa de Mediação ao Banco

R$

18,90

Sub totais

R$

18,90

R$

380,00

R$

380,00

Saldo

R$

1.549,14

Mês: Maio de 2022
Descrição

Débito

Crédito

Mensalidades/anuidades recebidas
Pagamentos diversos

R$

10,80

Sub totais

R$

10,80

R$

275,00

R$

275,00

Saldo

R$

1.813,34

Mês: Junho de 2022
Descrição

Débito

Crédito

Mensalidades/anuidades recebidas
Pagamento de Taxa de Mediação ao Banco

R$

8,10

Pagamentos diversos

R$

870,05

Sub totais

R$

878,15

R$

330,00

R$

330,00

Saldo

R$

Desejamos Boas Vindas aos novos colegas que se associaram à LABRE Bahia
Anderson Oliveira Santana - PY6AR
Tiago Vieira Mendes de Oliveira - PU6TVM
Agradecemos à todos os colegas que mantém em dia os pagamentos de suas mensalidades!
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REPETIDORAS DA BAHIA
Freq. RX

Freq. TX

INDICATIVO

CIDADE

147,78

147,18

PY6OAB

Biritinga

144,61

145,21

PY6AD

Camaçari

123.0

144,69
144,87
146,21

145,29
145,47
146,81

PY6QG
PY6SK
PY6ARC

Castro Alves
Conceição de Feira
Conceição do Coité

88.5
88.5
88.5

146,05

146,65

PY6ZZ

Conceição do Coité

147,99

147,39

PY6MA

Conde

146,19

146,79

PY6ENT

Entre Rios

146,15

146,75

PY6LAY

Feira de Santana

–

434,2

439,2

PY6LJP

Feira de Santana

88.5

146,37

146,97

PY6QB

Feira de Santana

156.7

147,87

147,27

PY6VU

Feira de Santana

88.2

PY6WWW

Feira de Santana

147,6

147

144,89

145,49

434,85

439,85

434,5

439,5

146,35

146,95

147,9

147,3

146,37

146,97

146,31

146,91

146,23

146,83

146,35

146,95

146,07

146,67

146,01

146,61

146,13

146,73

147,96

147,36

146,17

Título do artigo interno

SUBTOM

UHF

88.5
DMR em instalação
88.5
94.8
88.5
desativada
–

DMR

88.5

Remote Hams

110.9

C4FM / WIRES-X

110.9

A ser instalada

PY6ARS

Serrinha

88.5

146,77

PY6GPS

Serrinha

77.0

146,25

146,85

PY6LZ

Serrinha

67.0

145
146,33

144,4
146,93

PY6GI
PY6RVC

Tanquinho
Vitoria da Conquista

250.3

145.570
146.500
146.520
146.550
147.560
433.560

C4FM

–

PY6JQ
Jequié
Este artigo pode conter de Lauronovos
procedimentos ou mePY6SDR
de Freitas
lhorias no gerenciamento.
100 a 150 palavras.
PY6LF
Lauro Inclua
de Freitas
totais de vendas ou
Os
temas
dos
boletins
inforlucros
para mostrar o cresciPY6QD
Morro do Chapéu
mativos são bem variados.
mento da empresa.
Você
pode incluir artigos
PY6QF
Mucugê
sobre novos avanços e desAlguns boletins informativos
PY6PL tecnológicas em sua
Poções
cobertas
contêm uma coluna atualizadaSeguro
a cada edição: uma coluárea.
PY6CG
Porto
na de dicas, crítica literária,
Se preferir, poderá fazer
PY6ARV
Salvador
uma carta do presidente ou
observações sobre as tenum editorial. Você também
PY6CQ
Salvador
dências comerciais ou econôpoderá fornecer o perfil de
micas
ou previsões para
um funcionário ou de clientes
PY6CT
Salvador
clientes.
importantes.
PY6MR
Salvador
Se fizer uma distribuição
PY6BQ
interna, poderá analisar Santa Terezinha

SIMPLEX

MODO

LINKS DIGITAIS – Hotspots base – DMR/C4FM/DSTAR
APRS – IGATE
Local/Regional/C4FM/DMR
Chamada Nacional
Local/Regional
EchoLink
Local/Regional

QRG
145.500
145.530

Responsável
Marcone – PY6MV
Paulo – PY6PJN

MODO
DMR/C4FM
DMR

Sugerimos aos radioamadores possuidores de rádios VHF que memorizem em seus rádios a frequência 146.520 MHz, canal
de chamada nacional, pois poderá haver, em algum momento, chamados urgentes e pedidos de ajuda
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MAPA DAS REPETIDORAS DE SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA
No nosso site, os
pontos nos mapas
são clicáveis. Ao
selecionar uma
determinada repetidora, clicando no
seu símbolo, aparecerão os detalhes das mesmas,
tais como indicativo, localização,
inclusive geográficas, e, a maioria
dos casos, uma
imagem da cidade
ou localidade.

MAPA DAS REPETIDORAS DA BAHIA

Por isso, pedimos,
mais uma vez, aos
colegas responsáveis pelas repetidoras que entrem
em contato com a
gente para manterem seus dados
atualizados.
A correta informação sobre as repetidoras, além de
ajudar colegas em
trânsito, será extremamente útil
no projeto de interligação das mesmas, através de
links, conectando
todo o estado.
Mantenham seus
dados atualizados!
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

A partir desta edição apenas publicaremos e leremos no ar a relação dos colegas aniversariantes
associados à LABRE BA para que não fique muito longo e nem a leitura muito demorada;
Entretanto, no nosso site, na Seção ANIVERSARIANTES publicamos a relação de TODOS os radioamadores baianos que aniversariam no mês, Labreanos ou não.
Se você é aniversariante do mês e seu nome não apareceu no nosso site, entre em contato com
a gente para que possamos atualizar nossa base de dados.

DIA

INDICATIVO
NOME / ENTIDADE
Município
4 PY6HV
JOSE RAIMUNDO COSTA
Salvador
8 PY6PS
PERCILIO ALEXANDRINO DA SILVA
Salvador
9 PY6XD
MARIA MARLY SANTOS SILVA
Ilhéus
20 PY6ILA
INGRID LIRA DE AZEVEDO
Salvador
22 PY6AZ
WAGNER JOSE GUERREIRO NASCIMENTO
Salvador
24 PY6PJN
PAULO DE JESUS NORMANDIA
Salvador
Aos colegas,
desejamos
felizSANTOS
aniversário com
muita saúde
26 PY6VF
JOSE
ROOSEVELT um
FERREIRA
Salvador
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CONCURSOS NACIONAIS

JULHO
- Primeiro final de semana (02 e 03/07) Concurso 2 de Julho (LABRE BA) Regulamento
- 4º Final de Semana QRS-10 ( LABRE/SP ) CW
Regulamento
AGOSTO
- 1º Final de Semana – Concurso Rio de Janeiro VHF CW/SSB/FM
- 3º Final de Semana VERDE – AMARELO CW
Regulamento
- 4º Final de Semana VERDE – AMARELO SSB
Regulamento
SETEMBRO
- 3º Final de Semana FARROUPILHA CW/SSB/MISTO

Regulamento

Regulamento

NOVEMBRO
- 1º Final de Semana – Concurso Falcons DX Group SSB
Regulamento
- 2º Final de Semana GCWAL
Regulamento
- 3º Final de Semana SACW – Grupo de CW de São Paulo CW
Regulamento

CONCURSO 2 DE JULHO
Nesse final de semana está acontecendo mais uma edição
do nosso Concurso 2 de Julho.
O Concurso 2 de Julho de âmbito nacional é realizado anualmente no primeiro final de semana completo do mês de
julho, patrocinado pela LABRE-BA, tendo como objetivo a
confraternização e o aprimoramento da técnica operacional entre os radioamadores brasileiros e seus equipamentos, e faz parte das comemorações cívicas que marcam a
data da entrada das forças libertadoras brasileiras em Salvador, em 1823, que é considerado o
verdadeiro momento da Independência brasileira.
Desejamos boa sorte a todos os participantes!
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DIRETORIA DE RADIOAMADORISMO
CONSULTA PÚBLICA: Informações importantes
A PROPOSTA DA ANATEL
No documento publicado constam as propostas de
autoria da Agência. Dentre as novidades, destacamos algo bastante comentado por toda nossa comunidade: o fim da exigência da Telegrafia dentre os exames para classe B e sua contrapartida,
um novo critério para promoção tanto à classe B
quanto à classe A: Participação em eventos ou cursos relacionados ao radioamadorismo e comprovação de comunicados realizados nos diversos modos
de operação e bandas disponíveis. Na proposta, a
comprovação de QSOs se daria por meio do LoTW.
Dentre outros pontos importantes da proposta está
a criação de novos tipos de estação, como a estação
RETRANSMISSORA, a AUTÔNOMA e a ESPACIAL, o
aumento do tempo do “timer” das repetidoras, que
passa de 3 para 10 minutos, a possibilidade de operação de estações tipo 4 e 5 (repetidoras e retransmissoras) por até 30 dias sem necessidade de licenciamento, útil em situações de emergência ou em
testes por exemplo, a permissão expressa para que
radioamadores classes A e B possam modificar seus
equipamentos, desde que não ultrapassem os limites preestabelecidos, cabendo também, neste caso,
a homologação obrigatória, e a fixação de limite para a concessão de indicativos especiais, os quais só
poderão ser concedidos ao mesmo radioamador
por no máximo 90 dias e apenas uma vez a cada
ano.
Além destes pontos constantes no trecho referente
ao Radioamadorismo, a ANATEL também propõe,
dentro do trecho referente à Faixa do Cidadão, que
radioamadores devidamente licenciados possam
operar nesta faixa sem a necessidade de efetuar
cadastro específico, inclusive utilizando o seu próprio indicativo de radioamador, bastando apenas
atender aos requisitos quanto aos equipamentos,
como potência máxima, canalização, homologação,
etc, que são específicos para esta faixa.
O TRABALHO DA LABRE
A LABRE tem colaborado com a Agência desde que
foi comunicada de que a atual resolução que rege
nosso Serviço, de número 449 e em vigor desde
2006, estava na agenda para ser reformulada. Des-

de então, temos nos reunido inúmeras vezes com o
pessoal da ANATEL para sugestões e esclarecimentos mútuos, onde procuramos demonstrar a necessidade de certas mudanças.
Para a produção de sua proposta institucional que
será encaminhada à ANATEL dentro do prazo desta
Consulta Pública, a LABRE Nacional acionou seu grupo de radioamadores voluntários, representantes
das várias vertentes do radioamadorismo, como
contestes, educação, experimentação, apoio em
emergências, etc, denominado GAT – Grupo de Assessoria Técnica, o qual vem trabalhando desde
2020 na revisão da Res. 449/2006 e que, desde a
semana passada, já se encontra a pleno vapor debruçando-se sobre a Consulta Pública. Para trabalhar nesta CP, já tivemos até o momento cinco reuniões, com duração média de 3 a 4 horas cada, aonde cada artigo é esmiuçado tendo em vista a prática
radioamadora a nível mundial e a realidade brasileira, bem como os aspectos jurídicos e operacionais
de nosso serviço. O objetivo é produzir um texto no
sentido da simplificação responsável das regras e a
segurança operacional nas nossas bandas.
PONTOS POLÊMICOS
Com relação ao fim da prova de telegrafia, a LABRE
já havia sido informada da decisão da ANATEL desde meados de 2020, a qual foi tomada para adequar
a legislação brasileira às normas internacionais. Em
muitos países a telegrafia não é mais exigida para
acesso às classes avançadas do radioamadorismo.
Este alinhamento também deve corrigir problemas
de licenciamento de radioamadores estrangeiros, os
quais muitas vezes não recebiam licenças equivalentes à sua classe original pelo fato de a telegrafia não
ser exigida em seus países. Assim, entendemos que
a prova de telegrafia não será mais aplicada no Brasil.
Um outro ponto que está sendo bastante comentado é a alternativa dada pela Agência para substituir
a prova de telegrafia: a prova de experiência, que
pela sugestão da ANATEL seria prestada por meio
da comprovação de contatos via LoTW, bem como
pela participação em cursos e atividades radioamadoras.
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A LABRE entende que esta proposta não deve pros- tos certificados, calibrados e que o radioamador
perar e deveria ser rejeitada por vários motivos, tenha a capacidade de utilizá-los para comprovar o
dentre os quais:
atendimento aos requisitos técnicos, algo que vai
muito além do propósito de nosso serviço e da catécnica da grande maioria dos radioama1. Do ponto de vista jurídico, a ANATEL não pode pacidade
dores.
basear-se numa ferramenta mantida por entidade estrangeira, a Liga Norte-americana de Radioamadores (ARRL), muito embora seja reconhe- Outro ponto problemático é a proibição expressa
cida mundialmente pela comunidade pela sua que radioamadores classe C possam modificar seus
confiabilidade e segurança. Admitir isto seria equipamentos, algo que vai de encontro à própria
análogo à Agência brasileira “terceirizar” uma de definição e propósito do Serviço de Radioamador. A
suas funções, motivo inclusive para o fim do ANATEL entende que esta proibição deriva do fato
convênio que esta manteve com a LABRE por de que a classe C não é examinada quanto à radiomuitos anos, ocorrido há quase uma década. técnica, mas apenas quanto a ética/técnica operaciAlém disso, não nos parece haver nenhum en- onal e legislação. Assim, para preencher esta lacuna,
tendimento ou sequer uma consulta à liga ame- nossa sugestão é no sentido de que o radioamador
ricana sobre o uso governamental de sua ferra- classe C preste um exame sobre conhecimentos elementares de radiotécnica e assim não seja tolhido
menta.
de seu direito natural de ser um experimentador,
2. A prova de experiência por meio de comprova- caso deseje. Este exame é feito na grande maioria
ção de contatos bilaterais também nos parece dos países do mundo, como EUA, Alemanha, Portudesmerecer aqueles radioamadores que não gal, Japão, etc.
praticam DX ou o radioamadorismo esportivo,
mas que se dedicam a outras áreas igualmente Assim, sugerimos a todos os colegas que possam ler
legítimas dentro da comunidade radioamadora, os 44 artigos para que possam conhecer a fundo
tais como o radioamadorismo na educação, no tudo que está em jogo nesta CP41. A LABRE incentiapoio em emergências, no experimentalismo, va para que façam uma contribuição amadurecida
através de discussões apuradas e respeitosas, proetc.
curando sempre analisar todos os ângulos e as vá3. Da mesma forma, a participação em cursos e rias vertentes de nossa atividade, sempre lembraneventos não nos parece viável. Qual seria o cri- do que a futura Resolução deverá atender aos intetério para aproveitamento dos cursos e even- resses de todos os radioamadores. Por isso acreditos? Quais as temáticas que seriam aceitas? tamos na simplificação e nos requisitos que procuQual o nível mínimo exigido? Admitir-se um cri- rem garantir a segurança jurídica, e a segurança
tério tão aberto a interpretações possivelmente pessoal e operacional no nosso serviço.
conflitantes seria abrir a porta da subjetividade
para a promoção de classe, podendo levar a si- Também estamos publicando um passo a passo patuações que, no limite, seriam contraproducen- ra que todos os que desejem participar o façam da
tes para a qualidade técnica e ética do radioa- forma mais fácil possível. A ANATEL mudou a ferramadorismo.
menta de participação, tornando-a mais intuitiva, o
que deve facilitar o acesso de todos os interessados.
Estes dois pontos, sobre a prova de telegrafia e o Assim, esperamos a participação de todos, de forma
LoTW, têm sido causa de intensos debates por parte que tenhamos uma nova Norma regulatória que
dos radioamadores, seja via rádio, seja nas redes reflita os nossos anseios e que esteja alinhada tanto
sociais. Embora evidentemente consideremos todo com o espírito do radioamadorismo, o qual é atemdebate respeitoso como saudável e oportuno, a LA- poral e internacional, como também com os avanBRE gostaria de lembrar que existem pontos dentro ços que a modernidade tem trazido para o nosso
da proposta da ANATEL que deveriam merecer igual meio.
ou até maior atenção, como por exemplo o Art. 310,
que diz: “O radioamador está obrigado a aferir as con- Acompanhem através do nosso site e no site
dições técnicas dos equipamentos que constituem suas da LABRE Nacional mais informações.
estações, garantindo-lhes o funcionamento dentro das
especificações e normas.” Em que pese o fato de que
o radioamador deve ser responsável pelo que transmite, sobretudo quanto ao atendimento às normas,
a palavra “aferir” denota a utilização de equipamen-
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DIRETORIA SOCIAL
Moacyr PAIM - PY6AHX
No último sábado, 18/06/2022, o nosso Presidente PY6PJN, Paulo Normandia, em companhia do vice
PY6ZC, Nelson e do colega PU6LON Helon, colocaram em funcionamento a repetidora PY6SK, em Conceição da Feira, Serra do Putuma a 411M acima do nível do mar.
Operando nas QRGs TX 144.870 MHz e RX 145.470 MHz que era analógica e agora passa a utilizar o protocolo digital C4FM.
A repetidira está linkada com o TG 72422. Quem modular via rádio em C4FM na repetidira 145.470 MHz
vai sai via rádio C4FM e também no TG 72422 e toda modulação no TG 72422 também vai sai na repetidora C4FM 145.470 MHz.
Esse é o começo de um projeto de interconectar outras repetidoras do interior com o modo Digital, linkando, o máximo possível, todo o estado. Por causa disso, reforçamos a extrema importância de termos mais
associados para que possamos fazer frente à essas implantações que são bastante onerosas mas de grande avanço técnico. Vejamos o que diz o site www.ham-dmr.com.br sobre isso:
É comum destacarmos que a Brandmeister é uma rede unificada e internacional, não importando por onde a pessoa a acesse, sempre terá acesso a qualquer TG sem restrição de servidor ou repetidor, fazendo
jus aos mais de 5000 Repetidores “em operação” pelo mundo, algo sem precedentes sendo importante
entender essa estruturação de rede.
Isso requer uma organização mundial de gestores qualificados onde cada país tem seu time de Gestão
com autonomia compatível a cada local, mas vinculados a atender quesitos técnicos e operacionais para
assegurar a disponibilidade e qualidade.
Podemos resumir a “disponibilidade e qualidade” numa única palavra que é “COMPROMISSO”.
Esse compromisso começa por manter seus servidores em bons Data Centers, como ocorre hoje no Brasil
e, apesar da rede ser relacionada a radioamador, tudo nela precisa ser tratado de forma profissional e não
remunerada, pois deve atender a um público com mais de 200mil radioamadores cadastrados no mundo.
Feito essa introdução, anunciamos agora que a LABRE BA instalou um Servidor C4FM em YSF dedicado e
vinculado ao TG da Bahia 72422, respeitando esse compromisso de regularidade e qualidade junto ao time de sysops do Brasil nos mesmos termos que estes se comprometem a nível mundial.
No caso, a LABRE BA instalou seu servidor YSF no mesmo Data Center que se encontra o servidor da Brandmeister Brasil, com suporte do time de sysops da BM no Brasil, assegurando a operação e interconexão
desejada. Isso garante aos Repetidores C4FM do Estado uma conexão robusta e integrada ao TG DMR do
Estado da Bahia, unindo os dois sistemas de forma segura e consistente.
Pelo compromisso em manter algo funcional a seus usuários do sistema, esse tipo de interconexão carece
dos requisitos mínimos citados, portanto, por hora, limitadas a uma por Estado com prioridade a associações ou grupos locais legalmente constituídos e voltados a atender ao seu Estado.
O site pertinente ao Servidor é o: http://ysf-ba.dvbrazil.com.br
O servidor a se conectar o Repetidor YSF é o YSF-BAHIA-BR
Lembramos que a rede preza pela autonomia de seus usuários quanto à utilização dos TG’s já disponibilizados, incluindo os mais de 80 TG’s de Repetidores sob gestão de seus sysops ou grupos de manutenção.
Essa conexão que se parece como qualquer outra, tem um viés técnico sem precedentes para a rede no
Brasil. Parabéns à LABRE BA pela iniciativa e seriedade em fazer o melhor ao seu Estado.
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FALE COM A GENTE

E-MAILs DA LABRE

Responsável:

presidencia@labre-ba.org.br
labre-ba@labre-ba.org.br
financeiro@labre-ba.org.br
conselho@labre-ba.org.br

Paulo Normandia
Paim
Pacheco
Marcone

Contatos com o presidente da LABRE-BA
Paulo Normandia – PY6PJN
(71) 98701-9540 (Oi)
Contatos com o presidente do Conselho da LABRE-BA
Marcone Cerqueira – PY6MV
(71) 98802-3447 (Vivo)
E-mail: py6mv@hotmail.com
E-mail: conselho@labre-ba.org.br
Visitem nossas Redes Sociais
Site:
www.labre-ba.org.br
Facebook:
www.facebook.com/labre.bahia
Instagram:
www.instagram.com/labreba/
Youtube: TV LABRE BA www.youtube.com/channel/UC4-44CDD65v08FtcwYFb0zw
WhatsApp:
LABRE-BA – apenas para associados
RADIOAMADORES BA – aberto a todos os radioamadores
Utilizem as redes sociais e nossos e-mails de contato acima para enviar sua solicitação, sugestão e/ou
reclamação. Nossa equipe está totalmente aberta a escutá-los e responderemos a todos os e-mails
recebidos.
OUÇA O NOSSO QTC EM FORMATO PODCAST

https://anchor.fm/labre-bahia
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